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Pregão Presencial Do 121/2019
Procedimento Licitatório Ro 247/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO
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a) Pregão Presenciam'121/20lg
b) Procedimento Licitatório n;247/20lg:
c) Proposta da DETENTORA

com o Empenho
no prazo máximo de 20
. localizada na Rodovia

27 - pista Sul - Bairro:
de Jaguariúna --
(19) - 3867.3960
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23. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO GERENCIADOR

".:çf===ninTEHE%'=;.E=H:.f==:â?" . ;
4. ICLAUSULA QUARTA - DASriOa.se a ÇOES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

a) gerenciar a p co enteaçãode finigosro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os

b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz. para assinarem a Ata de Registro

:à=::11: EEEgã#=:!E:T::Jal5111=S:, T:m':EigJS8E:T =g:';~.;,
peculiar dades do Sistemsano. prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das

e) comunicar aos gestores,dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação na

:kqllEHWl11';.H=;?E--"ç'" " ""«"" :

a) assinar. no prazo de 05 (cinco) dias da convocação, a Ata de Registro de Preços

pela Secrerars itens aoHeiltados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida

c) fornecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro

l,#:Eã': ç: .=gR:,::;::.Íg:l::;'',; ú'.';, ~"-""';çã.
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assinaturcondlçoes nue Pa de Rtem o atenplmento das condições firmadas a partir da data da
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REGISTRADOS

Cláusula 1.1 são
, totalizando o

com preço unitário
e vinte reais)

o valor
reais)

R$ 13.40
e sessenta e

centavos)
14 com

de R$ 336.00
reais e sessenta

com preço
(Hum mil

centavos),totalizando
de R$ 71.50

50 (Trezentos e
27,50 (Vinte e

e sessenta
o valor de R$
de R$ 64.00

e trinta e
centavos)
com preço
00 (Cento

reais e cinquenta
reais e cinquenta

centavos)
28 com

00 (Trezentos
oitenta centavos)
unitário de R$ 9.50

reais)l Item 39
o valorde R$

preço unitário de
90 (Cinquenta e

reais e trinta
centavos)
o valor de

preço.unitário de R$ 4,46
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7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança.

Nota Fiscal Eletrõnsera efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da

lilJB11ã *i.=::h:ERu=;'13ã.gm:*ã%!:t : la:aB.irY'iwg
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8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO. quando

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

Eá::::=THts:E:=H::: : U:R.=gã=á :3= :S;Riil3= :'-;''-".-*.
õ.z.u. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado:
8.2.5. Por razões
Administraçãol

de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8 2 6. Sempreualeiccaã c exitatado que itaDetentora da Ata perdeu qualquer das condições de

H:;;.[;E~F:!E=He'; =39S:'.=H='ã. Zãi3#S. B:.g:.'''. , comprovar estar
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FIAVSULA NONA-PENALIDADES

quais enha a Detentora re querroremiretnstatadas irregularidades de pouca gravidade, para as

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

"'.::m :: ÜWilÊÇ LHES:'h':=,i:U'â11 L
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judicia mente. ou descontadas dos créditos da DETENTORA.tivo' cobradas administrativa ou

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem 9. 1 .2.
u.u. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de

H.â:'l=Hh ghEzê gi.l..;.: Ã:==H:=,gzzã;F'"-""*'''' . -;.
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

8iii(iiUli$B gl%LF ig's=:i:a'=:i'i ! !::
delineadas no art. 79, da LdenF?e6stro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
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11.5. A DETElyTORA obriga-se a lmanteoemicomsatib lciade com as obrigações assumidas, todas
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''ULAUSULA DÉCIMA QUARTA
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ACHE.s:'m.::::}-VIGÊNCIA:

ruços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de

IHE H[ÊHI%,E]]RIXE 3àE%:h :F'!gE
Jaguariúna, 29 de Outubro de 2019
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Assistente de Gestão Pública

Prekttura do Munrcbio de Jaguanúna Luciano S. C. de Araújo Página 10 de 12



Pelo presente TERMO, nós. abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

Jaguaríúna, 29 de outubro de 2019

RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971

Centro. CEp: 13.g10-025

Assinatura
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Resoonsáveis

ggl9-éBg;AQgEBE}JCiADOR:

Nome: Marretarta de Gabinete Oliveira Salva
CPF: 120.339.598-13
RG: 22.552.439-9 SSP/SP
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Telefone(s): (19) 3867-9724

SP

Some Francisco Pereira Neto
Cargo: Empresário

CPF: 328.113.288-07 RG: 43.662.131 -9 SSP/SP
Data de Nascimento: 04/02/1 988

CEP 13.930


